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RESUM de la reunió de l’AMPA + direcció 
Dilluns, 17 de setembre de 2018 a les 16:30 h. 
 
 
1.    Inici de Curs 2018-19: 
- Es sol·licitarà als tutors/res dels cursos, que no hi hagi membres de l’AMPA, que demanin 

a les reunions de l’inici de Curs un Delegat/da dels pares per grup.  
Funció: crear el grup de whats de classe (unidireccional o de “nova difusió”) per enviar la 
informació als pares i també rebre les propostes de les famílies i passar-les a l’AMPA. 
L’AMPA farem un parell de diapositives (power point) per a incloure en les presentacions 
dels professors. 

- Pantalla de TV integrada. L’AMPA acorda assumir el 60%: 2.069 €. Pendents de la factura?  
- L’AMPA manté l’oferta d’adequació del distribuïdor de la planta baixa com a aula per 

quan se li requereixi. Els pressupost puja a: 3.000€. 
Com alternativa pel proper curs l’ED apunta l’espai de la Biblioteca i la Cantina. També hi 
ha l’espai de l’antiga cuina però caldria rehabilitar-lo. 
L’equip directiu assegura que els canvis que es faran no repercutiran negativament amb 
els desdoblament actuals. 

- Compra de 2 prestatgeries model Kallax color blanc. Mides: 42x39x147cm. Preu: 45€ x 2. 
- Valorar no reeditar aquest curs la Comissió Mixta de Promoció de l’INS. 
- Problemes amb el desplaçament dels nois i noies de 3r d’ESO a la Piscina (1r trimestre). 
- Sol·licitar al Departament el retorn dels avançaments per la compra de material per l’INS 

que ha efectuat l’AMPA, en els darrers 5 anys. 
 

2. Activitats de reforç d’anglès: 
- Curs de preparació de les competències bàsiques d’anglès per alumnes de 4t d’ESO:  

o Dates: octubre/18 fins gener/19. Per ex: els dilluns de 15:30-16:30 h. Total: 18h. 

o Contingut: treballar cada dia 1 part (de les 3 de la prova) + speaking.  

o Selecció alumnes: criteris acadèmics i el no accés a acadèmies. El departament 
acordarà els alumnes (10-15). El tutor els hi faran la proposta personalment.  

o Monitor: seria un pare/mare de l’INS o professionals d’acadèmia.  

o Valorar-ho amb el Sr. John Mckissock (john.mckissock@hotmail.com) 

o Remuneració: 25€/h+15% d’IVA. Caldrà factura.  

- Auxiliar de conversa (figura de conversa d’anglès per a reforces l’speaking a les aules) per 
tots els cursos. 

o Possibles persones: pares nadius, exalumnes. 

o Altres possibilitats:  

o Altres possibilitats:  

 Oferta via Puntal. Contacte de la Fran Wright.  

Aquest any comença a l’escola Gurb un reforç semblant. Disposaria del 
dijous al matí. 20 €/hora.  

20€/h x 3-4 hores el dijous x 4 al mes i 8 mesos (oct-maig)= 1.920-2.560€ 

Disposaria del dijous al matí. 20 €/hora.  

Parla també castellà i menys, però l’entén, català. 

Nosaltres li faríem una assegurança con a monitora d’extraescolar.  

No té vehicle propi. 

Fer-li abans una entrevistar, presentació del seu currículum? 

Concentrar aquest reforç a 4t d’ESO i Batxillerats? 

 Alumnes universitaris d’idiomes. 

- English Day. Dia 100% en anglès a l´INS. 



 
2

 

3. Futur de l’Intercanvi amb el Licee Antoine de Saint-Exupéry. 4t d’ESO. 
Informació reservada. L’equip directiu i el departament aposten per a mantenir l’intercanvi 
i si cal es demanaria col·laboració al Departament i/o es buscaria algun Licee més proper a 
Taradell. 
Important que l’anada sigui la setmana just abans de Setmana Santa, com es venia fent des 
de l’inici.  
Compromís per part de tots els professors de facilitar els continguts donats la setmana als 
alumnes que han marxat. 

 

4. Sortides familiars i diàlegs en família pel proper curs 2018-19.  

- Es sol·licita a direcció que faci arribar la informació de les activitats de l’AMPA al 
professorat: full informatiu a les respectives gavetes i/o per correu electrònic.  

o Sortides familiars el curs vinent:  

 Sortida guiada a la Maternitat d’Elna – Platja d’Argelés – Cotlliure. 
Diumenge 21 d’octubre de 2018. Sortida a les 08:00 h i arribada 20:00 h. 
Preu (autocar, visites i guia): 26 € per pers +16 € dinar (opcional). Places: 
59. Subvenció AMPA: 1.600€. Preu adult: 5€. 

 Algunes propostes de professors: 

 Pere Roura. Maremar. Teatre Poliorama. Mesos de setembre i 
octubre, però coincideix amb la sortida del 1r trimestre 
reprogramada. 

 Ceci. Exposició temporal al Museu de l'art de la pell de Vic des de 
l’1 de setembre al 31 de desembre anomenada "Osona 50 milions 
d'anys enrere".  

o Diàlegs en família el curs vinent:  

 1r Trimestre. Acompanyar els adolescents en la presa de decisions. 
Diputació de Barcelona. S’ha demanat. 

 2n Trimestre. Sexualitat i afectivitat. Responsables: Mireia i Mònica. 

 3n Trimestre. Alimentació sana i com llegir correctament les etiquetes. 
Neus Arimany. Dietista-Nutricionista.  

 
5. Taller sobre gestió de les emocions i habilitats comunicatives. 

o Conductor: Toni Portell, professor de la UVic. 
o Es reajusta la proposta amb direcció i es farà un intensiu a l’INS: 

 Dimecres 19 de desembre 2018. 
 Durada 6 hores lectives. Es concentrarà a 2 hores la sessió de 4 hores del 

primer Taller de la Mariona. 
 Despesa: 100€/h. Total 6 h x 2 grups = 1.200€ 

 
6. Curs del Grup de recerca d’Aprenentatge entre igual (GRAI) de la UAB.  

o Des de l’AMPA volem subvencionar a 2 professors/es per a que puguin fer el curs 
de formació a l’UAB (pagant la matrícula, kilometratge i dietes, si fos el cas).  

o Direcció es compromet a oferir-ho al claustre en nom de l’AMPA. 
 

7. Programa salut i escola. Consulta oberta.  
o S’accepta de baixar la consulta de la infermera a una de les aules petites de 

desdoblaments que hi ha a la planta baixa al costat de la cantina. 
o S’informa de la necessitat de promoció de la consulta per part dels tutors i tutores. 

 
8. Aspectes pendents: 
- Col·laboracions departaments pendents del curs passat: 

o Depatament ViP. Ampliació memòria RAM 4 Mb (uns 50€). 



 
3

 

o Departament d’Educació física: pintar 2 porteries i 2 cistelles de basquet (uns 
500€). 

o Departament de psicopedagogia: Programes de detecció de l’assetjament i 
ciberbulliyng (260€) 

o Filmoteca de 20 CD (uns 300€). 
- Comiat alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batx. 
- Millora de la web de l’INS vs web NOVA. Propostes enviades per l’AMPA (veure annex 1). 

Disponibles 340€ de l’Aj. d’Espinelves. 
- Invitació de la Coral l’Arpa de Taradell pel seu 25è aniversari. Concert de Nadal que faran 

amb la col·laboració de l'Orquestra Alumni de l'EMVic i de la professora i soprano Dolors 
Lozano. Volem dedicar l'última part del concert a nadales tradicionals i modernes amb 
acompanyament de l'orquestra de corda, però aquest concert volen proposar de muntar un 
cor familiar, on pares, mares i fills vinguin a cantar cinc nadales amb ells i l'orquestra de 
corda. 
Volem convidar a la comunitat de l'Institut (famílies, professorat) a preparar aquestes cinc 
nadales al llarg de 4 assaigs, que es farien a 5 setmanes del concert del dissabte 15 de 
desembre. 
Ens demanen que aquesta activitat sigui canalitzada per l'AMPA en tant que mitjà de 
comunicació amb les famílies i l'equip directiu de l'Institut. 

- Recuperacions a Batx. Màxim assolible un 5. En altres Instituts i a la universitat no és així. 
No és normativa del Departament. Va ser un acords de Centre. L’AMPA demana que es 
torni a revisar a nivell de claustre. Si ho pot facilitar, es podria fer la petició des del Consell 
Escolar. 

o Proposta: que la recuperació sigui veritablement un examen de la matèria i no 
una forma de superar un examen amb un 5 pràcticament sense estudiar. 

o Direcció ens informa que és un tema complex i que serà discutit pel claustre a 
l’inici de curs. 

- Treball de recerca. Proposar dividir el premi en dos, 1 premi per a temes de l’àmbit 
social/humanístic  i 1 per temes de l’àmbit de ciències/tecnologia. 

- Resultat de les enquestes efectuades a les famílies.  
- Millores de qualitat:  

o Potenciar i apostar per l’estada en l’empresa. 
o Puntualitat d’alguns professors/es.  
o Temaris incomplert (per ex: Tecno a 3r d’ESO el curs passat, de 7 temes se’n 

van donar 4, menys del 60% de la matèria del curs). 
 Proposta: disposar a final de curs del mapa de temes donats i no 

donats per curs. Explicació del motiu. 
o Enquestes de satisfacció dels alumnes. 
o Exàmens. Ús de mòbils. Exàmens quan hi ha el pati entre mig o es fan al dia 

següent. Correcció d’exàmens pels propis alumnes. Generalitzat la copia als 
exàmens.  
Propostes: acordar deixar tots els mòbils en 1 caixa abans de cada examen. 
Plantejar més d’un examen si hi ha el patí entre mig o és el dia següent. Vigilar 
més durant els exàmens. 

o Enquesta “assetjament entre iguals”  
 Pendent l’enquesta d’assetjament dirigida als alumnes. 
 Elaborar el decàleg-resum del protocol de l’INS. Es penjarà a la web de 

l’INS aquesta informació. 
- Millores estructurals: 

o Lavabos de l’INS. Sense sabó, ni eixuga-mans, ni baldes de tancament. 
Obertures portes al corredor. Lavabos tancats amb clau/no utilitzats. 

o Portes de sortida d’emergències tancades amb clau. Possibilitat de col·locar 
una alarma de porta o finestra. 
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9. Properes reunions i activitats: 
 

- Dll 24 de setembre. 21:00 h. Reunió d’AMPA. 
- Diu 21 d’octubre. Sortida guiada a la Maternitat d’Elna 
- Dll 29 d’octubre. 21:00 h. Reunió d’AMPA. 

 
 
Annex 1. Recull de propostes de l’AMPA de millora de la web de l’INS:  
 
- Informació: https://www.youtube.com/watch?v=FQ5KOBApH9A  

Parla d’aprofundir en la línia d’identificar els usuaris i estudiar els usos: respondre 
preguntes, transmetre missatges clars, despertar interès per temes concrets, eina de 
treball pels alumnes, assolir objectius. Textos clars i concisos... 

 
- L’AMPA aporta web d’INS que poden ser d’interès, per diferents motius:  

o Jaume Balmes: http://www.jaumebalmes.net/ 
o Ausias March: https://www.institutausiasmarch.cat/pam/ 
o El Palau: http://www.institutelpalau.com/ 
o Joan Fusté: http://agora.xtec.cat/iesjoanfuster/ 
o Jaume Vicenç Vives: http://ins-jvicensvives.xtec.cat/ 
o Arnau Cadell: http://institutarnaucadell.cat/ 
 

- L’AMPA recorda que estaria disposada a finançar els canvis a la web. També que es podria 
demanar la col·laboració de pares o antics alumnes.  

- Es comenta també la importància de comptar amb la participació dels alumnes per a fer 
possible aquest canvi i sobretot l’actualització de la web.  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FQ5KOBApH9A
http://www.jaumebalmes.net/
https://www.institutausiasmarch.cat/pam/
http://www.institutelpalau.com/
http://agora.xtec.cat/iesjoanfuster/
http://ins-jvicensvives.xtec.cat/
http://institutarnaucadell.cat/

